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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

 
 

 
 

 

1  ؟َاذا قسزت أضسة أَري 
   قررت أسرة أمير زيارة الجد بمحافظة الفيـو  

2 ؟ َتى ضافست أضسة أَري إىل ايفّٝٛ ؟ ٚملاذا 

    نهاية اإلجازة األسبوعية  لزيارة الجد ىفسافرت أسرة أمير 
3 ؟ نٝف اضتكبٌ ادتد األضسة 

   استقبل الجد األسرة بحفاوة 

 مجعها الكممة مفزدها الكممة مضادها الكممة معناها الكممة
 ذكريات ذكرى اإلجازات اإلجازة بداية نهاية العطلة اإلجازة
 باحثات باحثة زيارات زيارة أبطأت انطلقت عزمت قررت
 أحياء ىح محافظات محافظة أخفى أبدى رعتأس انطلقت
 قبائل قبيلة السيارات السيارة القبيحة الخالبة أوقاتًا أحيانًا
 رَِجاؿ رَُجل أحياف حيًنا انقطعت واصلت احتفاؿ حفاوة
 ف أنفس نفس قرى قرية قبل بعد خالؿ أثناء
 بنت بنت أحاديث حديث قديم جديد أظهر أبدى
 الجهود الجهد األدباء األديب عبس ابتسم الجميلة الخالبة
 وزيرات وزيرة صالت صلة ضيق واسع حصلت  نالت
 مجالت مجلة لغات لغة اإلىماؿ االعتناء قص حكى
 الرواد الرائد الطرؽ الطريق الراحة الجهد استمرت واصلت
 النساء المرأة ىالصحار  الصحراء إفساد إصالح عالقتها صلتها
 الفتيات الفتاة أثناء ىثن تأخر تقدـ يتقن يجيد
 شتى شتيت الجدود الجد يجهل يعرؼ عرفت اشتهرت
 المجتمعات المجتمع القضاة ىالقاض القديم الجديد تشجع تحث
 األجياؿ الجيل رؤساء رئيس   االىتماـ االعتناء
 الميادين الميداف ألقاب لقب   التعب الجهد
 قاضيات قاضية المزارع المزرعة   مختلف شتى
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4 ؟ازتٝاسُٗا  مب أبدى أَري ٚأَرية 

   أبدى أمير وأميرة ارتياحهما للمشاىد الخالبة بالفيـو 
5 ؟ اضتٛقف أَرية َٔ سدٜح ادتد ىَا اير 

   استوقف أميرة من حديث الجد عن باحثة البادية 
6 ٖ َٔ؟باسجة ايبادٜة  ى 

   ناصف ىملك حفن ىى 
7 ؟  َاذا تعسف عٔ ٚايد باسجة ايبادٜة 

  مصر ىهر األدباء والقضاة فكاف أبوىا من أش   
8 ؟  َتى ٚيدت ؟ ٚأٜٔ ٚيدت باسجة ايبادٜة ؟ َٚتى تٛفٝت 

  ـ 6968ـ وتوفيت سنة  6886سنة  ىالجمالية بالقاىرة ف ىح ىولدت ف 
9  ؟أٜٔ أمتت باسجة ايبادٜة تعًُٝٗا 

  هادة العلياالتحقت بالمدرسة السنية وحصلت على االبتدائية وواصلت دراستها حتى نالت الش   
11  ّٛٝ؟ملاذا اْتكًت ) ًَو ( إىل ايف 

  ألنها تزوجت من عبد الستار الباسل رئيس قبيلة الرماح 
11  ٌ؟َاذا تعسف عٔ عبد ايطتاز ايباض 

  ىىو رئيس قبيلة الرماح وكاف رجاًل واسع الثقافة ويجيد أكثر من لغة وتزوج من ملك حفن 
12 ؟بادٜة اٖتُت ب٘ باسجة اي ىَا اير 

  اىتمت بالدفاع عن المرأة وتعليمها 
13 ؟ء ناْت باسجة ايبادٜة حتح اآلباء ىغ ىعًى أ 

  كانت تحث اآلباء على تعليم بناتهم 
14 َّ؟ُت باسجة ايبادٜة ايفتٝات َاذا ع 

  ُم الفتيات كيفية االعتناء بأنفسهنعل  كانت ت 
15 سَؿ ىٌ سؿٍٛ املسأة عًى سكٛقٗا فبرئ ادتٗد َٔ أد ىاذنس بعض ايٓطاء ايالئ  

   صفية زغلوؿ – ىىدى شعراو  –ناصف  ىملك حفن 
16  ٖٔ؟َا ْتٝذة دٗد ٖؤالء ايٓطاء ٚغري 

 شتى الميادين ىالمرأة وزيرة وسفيرة وقاضية ومعلمة وطبيبة ومهندسة وباحثة ف أصبحت 
17  ؟َاذا قسز أَري ٚأَرية بعد مساعُٗا سدٜح ادتد 
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  ىذه  ىمجلة المدرسة عن باحثة البادية وقررت أميرة أنها ستشارؾ بجمع صور لباحثة البادية ف ىأف يكتب فقرر أمير
 المجلة
 
 

 

 مجعها الكممة مضادها الكممة معناها الكممة
 المجاالت المجلة تقدـ تاخر أطمئن -تسكن  تخلد
 حقائب حقيبة اتعس اسعد فائدة ىجدو 
 قصص قصة تقلق تخلد أعاد كرر
 الفرص الفرصة يخفيها يعرضها تنتظر تترقب
 الهوايات ةيالهوا السابق ىالتال استغل انتهز
 فترات فترة تجيب تساؿ يظهرىا يعرضها
 كتب كتاب الحزف الفرحة القراءة االطالع
 مجموعات مجموعة تكرة ىتهو  ردىا جوابها
 مقاالت مقاؿ خشونة نعومة االقامة أوالبقاء المكث
 ادباء اديب   تعجب دىش
 صحف صحيفة   عنده لدية
     نحب ىتهو 
     يحس يشعر
     حكايات سير
     القصص ىالحك

 

1 ؟تعٛدت عًٝة أَرية قبٌ ايّٓٛ  ىَا اير 
    طفاؿقصة قصيرة من قصص األ أف تقر أتعودت 

2 ؟اضتٛقفت أَرية   ىَا ايعبازات ايت 

   ميت ىنأما أكتبة اشعر ك ىعندما ال يكوف عند 
3  ؟ملاذا دٖؼ املعًِ َٔ أَرية 

   قراءة القصص ىها تهو إنالرغم من  ىسؤالة عل ىنها ال تجب علأل  

4  ٜٔ؟ ىَٚت؟ ٚيد جنٝب ستفٛظ أ 

    ـ 6966عشر من ديسمبر سنة  ىالحادفى ولد بالقاىرة 
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5  ؟َاذا تعسف عٔ أَة ٚأبٝة 

    اموظفً  هبو أكانت والدتو ابنة أحد علماء االزىر وكاف 
6  ؟ختسز جنٝب ستفٛظ فى أى نًٝة 

   دابتخرج من كلية اآل 
7 يفٗا جنٝب ستفٛظ أ ىًسٚاٜات ايتاعط أَجًة ي  

   ىخاف الخليل –بداية ونهاية  –زقاؽ المدؽ  -قصر الشوؽ –السكرية  –بين القصرين 
8  ؟َا أضعد االٚقات عٓد جنٝب ستفٛظ  

  رواياتلا ىحدإ ليفأعندما يقـو بت 

9  ٕ؟َتى نإ ٜػعس باذتص 

  عندما يتوقف عن الكتابة 
11  ؟َا أمجٌ َا اتؿف ب٘ جنٝب ستفٛظ 

  بنائهاأة وعشقة لمصر و عالنظاـ والنظافة والتخطيط وتواض 
11  ؟َا مثسة سب ستفٛظ يًهتابة 

  ليف روايات وقصص كثيرةأت 
 

 
 

 

 امعناه الكممة معناها الكممة  معناها الكممة
 تحب ىتهو  ء المفضلىالش الهواية كثيرة متعددة
 غير معروفة غير مألوفة رؤية مشاىدة ء المتكررىالش عادات
 التسابق التنافس التحية باليدين التصافح نشاىد نراقب
 تشجيع حماس تزيد تلهب تصرؼ سلوؾ
 السرعة الفور سير احتداـ خالؿ أثناء
 خافض مطأطئ نسارع نبادر تأسف اعتذر
 سجل أحرز حدث نتج يشد يجذب
 ىكراس مقاعد كسب فاز ىبق -ظل  احتفظ
 زادوا عن الحد بالغوا الخاسر المهزـو اضطراب ىفوض
 أحاسيس مشاعر نحافظ ىنراع يجب ىينبغ
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 البعد عما يسئ نزاىة يتصف ىيتحل يزاولوف يمارسوف
 

 

1 َاذا حيب أَري ٚأَرية ؟ 

   يحب أمير الرياضة وتحب أميرة الفنوف 
2 َاذا ناْت تػاٖد أضسة أَري ؟ 

   المباريات الرياضية ىحدإ كانت تشاىد 
3 نٝف بدأت املبازاة ؟ ٚعالّ ٜدٍ ٖرا ؟ 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة
 ىوايات ىواية ىبموا موىبة أسر أسرة
 عادات عادة الفنوف الفن الرياضات الرياضة
 مشاىد مشهد الفرؽ الفريق مباريات مباراة
 حكاـ حكم العبوف العب سلوكيات سلوؾ
 آخرين آخر رؤوس رأس حقوؽ حق
 قوانين قانوف قواعد قاعدة األمهات األـ
 آباء أب أىداؼ ىدؼ زمالء زميل
 أجهزة هازج مدرجات مدرج جماىير جمهور
 أخالؽ خلق مشاجرات مشاجرة األسباب السبب

 عكسها الكممة عكسها الكممة عكسها الكممة
 الحرب السالـ ىتنته تبدأ تكره ىتهو 

 المبطئ الفور تقلل تلهب قبيح جميل
 بطنو ظهره خلف -وراء  أماـ يجلس يقف
 اإلىماؿ المحافظة ينفر يجذب تتوقف تستمر
 الفردية الجماعية يعيب يميز قصير طويل
 الرسوب-الفشل  النجاح فقد احتفظ أصاب أخطأ
 اإلصالح التخريب اإلزعاج الهدوء نظاـ ىفوض
 السيئة الكريمة اعتدلوا بالغوا الحزف الفرح
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   التنافس الشريف ، وأنها  ىالرياضة تقـو عل أف   ىبدأت المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماىير ، ويدؿ ىذا عل
  أساس الحب والسالـ

 
4 حتٝة ايفسٜل يًذُاٖري ؟ َٚا ْتٝذت٘ ؟ ىَا زأٜو ف 

    ونتيجتو يلهب حماس الجماىير حضارىيق للجماىير سلوؾ تحية الفر ، 
5 َاذا سدخ أثٓاء املبازاة ؟ 

   منافسو ىالفور واعتذر إل ىاألرض وأنذر الحكم الالعب المخطئ وقاـ عل ىعرقل العب منافسو فسقط عل 
6 َاذا ْتعًِ َٔ ايسٜاقة ؟ 

   6- مجاؿ يحقق النجاح  ىأ ىنتعاوف ف أف -2  راـ القواعد والقوانين نتعلم من الرياضة احت 
  أف نحتـر مشاعر اآلخرين  -4  حقو  ىين واالعتذار لمن أخطأنا فاحتراـ اآلخر  -3        

7 َاذا درب اْتباٙ األضسة أثٓاء املبازاة ؟  

  الفريق  جذب انتباىهم احتفاظ أحد الالعبين بالكرة لوقت طويل وعدـ تمريرىا لزمالئو . ونتج عن ذلك إحراز
 اآلخر ىدؼ

8 َا أِٖ َا ميٝص ايسٜاقة ادتُاعٝة ؟  

  أىم ما يميز الرياضة الجماعية التعاوف بين أفراد الفريق 

9 َاذا سدخ بعد اْتٗاء املبازاة ؟ 

  ىاشتبك جماىير الفريقين وأحدثوا خسائر كبيرة وأصيب بعض األشخاص ، وكسرت مقاعد وتحولت المدرجات إل 
 ىفوض

11 ا قاٍ األب بعد املبازاة ؟َاذ 

   : اآلخرين أو التخريب أو التدمير فالرياضة مكسب وخسارة ىالتشجيع ال يكوف باالعتداء عل ف  إقاؿ األب 
11 َاذا قايت األّ بعد املبازاة ؟ 

  وأف  ىذه المشاجرات أف جماىير الفريق المهزـو لم يتقبلوا الهزيمة بروح رياضية ىقالت األـ : أف السبب ف
 التعبير عن فرحتهم ىجماىير الفريق الفائز بالغوا ف

12 َاذا جيب عًٝٓا عٓد ايتعبري عٔ ايفسسة ؟ 

  يجب علينا أف نعبر عن الفرحة بأدب ومراعاة مشاعر اآلخرين  

13 ؟ ىاذتكٝك ىَٔ ٖٛ ايسٜاق 

  الفوز بنزاىة  ىإل ىعليو ويسع ىعتدباألخالؽ الكريمة فال يخاصم منافسو وال ي ىيتحل ىىو الذ ىالحقيق ىالرياض
 وشرؼ



 

 7 

 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

 
 
 
 
   

 
 

 معناها الكممة معناها الكممة معناها الكممة
 يحبو يهواه مزاولة ممارسة تتنوع تتعدد
 تاريخ سير تعجبو تروقو ينضم يلتحق
 الحديث الحوار تم دار ساكتة صامتة
 مرتفعة -عالية  شامخة وضحت - ظهرت بدت جميلة رائعة
 بعناية بدقة أخذت التقطت ليةعا سامقة
 مشاىدتها رؤيتها مشاعر أحاسيس اندىشت أعجبت
 المواصلة االستمرار تشجعهم تحثهم كثرت  -تنوعت  تعددت
 شجعت حيت تحفظنا ترعانا قامت نهضت
 أمر عظيم شأف كبير تصبح تكوف توقعت تنبأت

 
 

 عكسها الكممة عكسها الكممة عكسها الكممة
 يكره ىيهو  انقطاع / توقف ممارسة عديدبر / يبت يقبل
 يقف يجلس الكبار الصغار يقلل يكثر
 السابق ىالتال قريب بعيد متحدثة صامتة
 أسفلها أعالىا منخفضة شامخة اختفت بدت
 ذابل أخضر إىماؿ دقة رجل امرأة
 قصيرا طويال تجيب تسأؿ أعطت أخذت
 غيابها وجودىا جلست نهضت التوقف االستمرار
 وبخت حيت تهمل ىترع األسئلة باتاإلجا

 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة
 شوامخ -شامخات  شامخة أىراـ ىـر أوراؽ ورقة
 ألواف لوف شواطئ شاطئ نساء امرأة
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 خطوط خط إجابات إجابة شؤوف شأف
 

 
 
1 ٜٛٗ َٔ ٌايسٜاقة ؟ ىَاذا ٜفع 

    يشجعها ويلتحق بأحد  ىرياضية ويتابع أخبار الالعبين واألندية التالرياضة يقرأ الصحف والمجالت ال ىمن يهو
 تروؽ لو ىاللعبة الت ىاألندية ليتدرب عل

2 ؟ ىَاذا ٜفعٌ َٔ حيب املٛضٝك 

   األلحاف واألنغاـ واألناشيد ويقرأ سير الملحنين والشعراء ىيكثر من االستماع إل ىيحب الموسيق من 
3 ايسضِ ؟ سذسة ىنٝف جيًظ ايتالَٝر ف 

   منضدة مستديرة وأمامهم األوراؽ واأللواف واألقالـ بعضهم يرسم وبعضهم يلوف ىالتالميذ والتلميذات عل يجلس 
4 ايسضِ ؟ ىملاذا مل تػرتى ضٗا َع شَالئٗا ف 

   رسم لوحة تعبر بها عن حبها لمصر ىألنها كانت تفكر ف 
5 َاذا قايت هلا املعًُة عٔ ٖرٙ ايفهسة ؟ 

   انتظار لوحتك ىقالت لها فكرة جميلة ونحن ف 
6 َاذا زمست ضٗا ؟ 

    رسمت سها األىرامات شامخة ، وصورة الشمس وأماـ األىرامات إمرأة جميلة تحتضن أوالدىا وظهرت أشجار
 شاطئ النيل ىالنخيل عالية عل

7 نٝف اختازت ضٗا أيٛاْٗا ؟  

  اختارت سها ألوانها بدقة وبراعة 
8 زمستٗا ضٗا ؟ ىتطت ايًٛسة ايتمب ان  

  اكتست اللوحة بخضرة األشجار وزرقة المياه 

9 َاذا فعًت املعًُة بعد إٔ غاٖدت ايًٛسة ؟ 

  اللوحة وعن أحاسيسهم عند رؤيتها ىأعجبت المعلمة باللوحة إعجابا شديدا وأخذت تسأؿ التالميذ عن رأيهم ف 
11 ٝر ؟ضأيت٘ املعًُة يًتالَ ىَا ايطؤاٍ اير 

  الصورة وعن سر وجودىا ىسألت المعلمة التالميذ عن المرأة الموجودة ف 
11 مب أدابت أَرية عٔ ٖرا ايطؤاٍ ؟ 

  أجابت أميرة وقالت ىذه المرأة أـ ومعها أوالدىا ومصر مثل أمنا ترعانا وتحمينا 
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12 مب تٓبأت املعًُة يطٗا ؟ 

  أف كبيرتنبأت المعلمة لسها بأف تكوف فنانة لها ش 
 

   

 
 

 
 

 معناها الكممة معناها الكممة معناها الكممة
 أعدت قامت القراءة االطالع صاحبة  صديقة
 كالمو حديثو محب ىواة عاوف -ساعد  شارؾ
 مدة فترة أوفر أدخر منذ الصغر ىنعومة أظافر 
 إعجاب إنبهار شعور إحساس ىجاءن ىراودن
 أساسيات واعدق قدر استطاع العزيمة والقوة االرادة
 مشكلة عقدة أساسية رئيسية مكثت -بقيت  عكفت
 العطاء الجود السمنة البدانة صفات سمات
 فرغت خلت تحدث -تتم  ىتجر  اإلمساؾ البخل

 
 

 عكسها الكممة عكسها الكممة عكسها الكممة
 ىفوض تنظيم العمل الفراغ عدوة صديقة
 أسرؼ أدخر ىانته بدأ الطويلة القصيرة
 عجز استطاع نجحت فشلت قديمة جديدة
 أنقص أضاؼ آخر أوؿ جهل معرفة
 البخل الجود النحافة البدانة نهاية بداية
 أجابت سألت المستقبل ىالماض الغدر الوفاء
   السيئة الجيدة امتألت خلت

 
 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة
 حكايات حكاية قصص قصة صديقات صديقة
 معلموف معلم ندوات ندوة جرائد جريدة
 أظافر ظفر تلميذات تلميذة كتاب كاتب
 قواعد قاعدة أسباب سبب إرادات إرادة
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

 بدايات بداية األحداث الحدث أماكن مكاف
 شخصيات شخصية أبطاؿ بطل نهايات نهاية
 وسائل وسيلة محاوالت محاولة سمات سمة

 
 

1 َٓ ٚقت فساغٗا ؟ ى؟ ٚنٝف تكك ىَاذا حتب 

   القصص والحكايات بالجرائد والمجالت قراءة ىوقت فراغها ف ىقراءة القصص والحكايات وتقض ىتحب من 
2 َٓ ؟ ىَاذا ْعُت َدزضة 

   ندوة عن القصة شارؾ فيها معلموا اللغة العربية بالمدرسة وأحد كتاب القصة القصيرة وىواة  ىنظمت مدرسة من
 القصة من التالميذ والتلميذات

3 أ ايهاتب سدٜج٘ ؟ ٚنٝف ٚفس يٓفط٘ ايكؿـ ٚاجملالت ؟مب بد 

    القصص والمجالت  ىبدأ الكاتب حديثو بأنو منذ صغره وىو يحب قراءة القصص ويدخر من مصروفو ليشتر
 ليتعلم خبرات جديدة

4 َاذا أسظ ايػاعس بعد قساءة ايكؿـ ٚاجملالت ؟ 

   كتابة قصة ولكنو حاوؿ وفشل  ىأحس أنو قادر عل 
5 ملاذا اْبٗس ايتالَٝر ٚايتًُٝرات بايهاتب ؟ 

   نجاحا باإلرادة والتصميم ومعرفة سبب الفشل ىألنو حوؿ فشلو إل 
6 بداٜة ايهتابة ؟ ىَا ضبب فػٌ ايهاتب ف 

   سبب الفشل أنو لم يدرس قواعد كتابة القصة 
7 نٝف عسف ايهاتب قٛاعد نتابة ايكؿة ؟ 

  المجالت ىف قواعدىا ثم كتب أوؿ قصة لو ونشرىا بإحدقراءة القصص واكتش ىعكف عل 
8 ٖ قٛاعد نتابة ايكؿة ؟ ىَا 

  ب أحداث القصة بحيث يكوف لها بداية ووسط ونهاية .رتَ تُ و  مكاف وزمن معين . ىأف يكوف لها أحداث تقع ف 

   لكل قصة بطل أو شخصية رئيسية وعقدة وحل لهذه المشكلةو        
9 ََْٔ ؿة ؟ٖٛ بطٌ ايك 

  ءىش ىبطل القصة قد يكوف حيوانا أو إنسانا أو أ 
11 ٖ ؾفات ايبطٌ ؟ ىَا 

  للبطل سمات خلقية مثل الطوؿ أو القصر ، والبدانة والنحافة ، صفات خلقية مثل البخل أو الجود أو الوفاء أو الغدر 
11 أٜٔ تدٚز أسداخ ايكؿة ؟ َٚتى ؟ 
  أو الحاضر أو المستقبل ىالماض ىأو بيت أو شارع والزماف قد يكوف ف مكاف مدرسة ىأ ىتدور أحداث القصة ف 
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

12 ٓايكؿة ؟ ىاملػهًة ٚاذتٌ ف ىَا َع 
  يحاوؿ البطل التغلب عليها وحلها ىالت ىالمشكلة ى 

13 َتى تهٕٛ ايكؿة دٝدة ؟ 
  تكوف جيدة عندما تكثر فيها محاوالت البطل لحل ىذه المشكلة 
 
 

 
 

 معناها الكممة معناها الكممة معناها الكممة
 حزينة مكتئبة مشت مضت اعتمدت عليو استندت
 تتساقط  تتقاطر أخر نهاية ىتتوال تتابع
 عرفت أدركت المقصود : الحنو تربت شديد بالغ
 رافقت صحبت العقل الذىن يتحرؾ يجوؿ
 أتكلم أتحدث أقدر أستطيع حجرة غرفة
 زيمةالع اإلصرار لبست ارتديت ذىبت توجهت
 نشفت جففت جمع حشد أكملت أتمت

 
 

 عكسها الكممة عكسها الكممة عكسها الكممة
 بداية نهاية سعيدة حزينة أوؿ آخر
 جهلت أدركت القسوة الحناف بعد قرب
 أعجز أستطيع جرأة خجل قديمة جديدة
 الرفض الموافقة الصباح المساء غبية ذكية
 أعطت أخذت ودعت استقبلت السابق ىالتال
 كسل نشاط تذكر ىتنس الراحة األلم

 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة
 حفالت حفلة فقرات فقرة صفوؼ صف
 أذىاف ذىن معلمات معلمة ألعاب لعبة
 غرؼ غرفة الدموع الدمع أنشطة نشاط
 منصات منصة حوادث حادث ىالنواد ىالناد
 مواعيد موعد رائعوف رائع حشود حشد
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

1 ًء اضتٓدت أٌَ ؟ىغ ىأ ىع 

   حزينة ىآخر الصف وى ىعكازيها ، ومضت إل ىاستندت أمل عل 
2 اذتفٌ ؟ ىتابعتٗا أٌَ ف ىَا ايفكسات ايت 

   ىفرقعة البالونات باألرجل وسباؽ الجر و الموسيقية ،  ىتابعت لعبة سباؽ الكراس 
3 ْٗاٜة نٌ فكسة ؟ ىَاذا ناْت تفعٌ أٌَ ف 

   ة كل فقرة تصفق وتتقاطر من عينيها الدموعنهاي ىكانت أمل ف 
4 َاذا فعًت املعًُة عٓدَا غاٖدتٗا ؟ 

   كتفيها  ىحنو شديد وأخذت تمسح دموعها وتربت عل ىاقتربت المعلمة من أمل ف 
5 تػاٖد فكسات اذتفٌ ؟ ىذٖٔ أٌَ ٖٚ ىَاذا نإ جيٍٛ ف 

   المشاركة بسبب عجزىا ىغير قادرة عل ىلعاب وىجميع األ ىالتالميذ يشاركوف ف ذىنها أف   ىكاف يجوؿ ف 
6 َاذا فعًت املعًُة َع أٌَ ؟ 

   غرفة األنشطة بالمدرسة لتعلمها لعبة جميلة وأقنعتها بأنها تلميذة ذكية ويمكن أف تجيد   ىصحبت المعلمة أمل إل
 كثير من األلعاب

7 ؟ ىايٓاد ىفِٝ فهست أٌَ بعد إٔ قايت املعًُة هلا ضٛف تػرتى ف 

  ستشترؾ فيها ىواللعبة الت ىالناد ىأخذت تفكر ف 
8 ؟ ىايٓاد ىتعًُتٗا أٌَ ف ىَا ايًعبة ايت 

  السباحة ىالناد ىتعلمت أمل ف 
9 َاذا ناْت تفعٌ املعًُة َع أٌَ أثٓاء ايدزٚع ؟ 

  ىاألمل والرغبة ف ثابتة ويدفعها ىالتفوؽ وكانت أمل تتقدـ بخط ىكانت كل يـو تبث فيها األمل واإلصرار عل 
 التفوؽ

11 أسصٕ أٌَ ؟ ىَا ارترب اير 

  ىالمستشف ىأثره إل ىحادث سيارة ونقلت عل ىأحزف أمل أف معلمتها أصيبت ف ىالخبر الذ 
11 ًأٌَ ؟ ىملاذا نإ ٖرا ارترب َؤملا ع 

  قلبها ىألف المعلمة كانت لها مكانة كبيرة ف 
12 ؟ ىاملطتػف ىف َاذا فعًت أٌَ بعد شٜازة َعًُتٗا 

  تحقيق التفوؽ عنكلمات معلمتها   نشاط وعزيمة ولم تنسَ  ىواصلت أمل التدريبات ف 

13 َاذا سؿًت أٌَ بعد عاّ ؟ 

  السباحة ىالميدالية الذىبية ف ىحصلت أمل عل 
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

14 ملاذا اضتشكت أٌَ املٝدايٝة ايرٖبٝة ؟ 

  تحقيق التفوؽ ىفالصعوبات وكاف لديها ىمة وعزيمة  ىالنها تغلبت عل 

15 َاذا فعًت أٌَ بعد إٔ اضتًُت املٝدايٝة ايرٖبٝة ؟ 

 مشهد رائع يعبر عن الوفاء ىأحضاف معلمتها ف ىنزلت من فوؽ المنصة وارتمت ف 
 
 

 
 

 معناها الكممة معناها الكممة معناها الكممة
 صوت عقب البرؽ الرعود ينتشر -يعم  يخيم الهدوء السكوف
 رف دؽ يسرع حثيست دفعت ألجأ
 واقعة ملقاة يتسلل يتسرب كثيرة عديدة

فاقد الحس  عليو ىمغم
 والحركة

 شدة ىوؿ اضطرب انتفض

 ضعف فتور يطمئن يهدأ السرعة الفور
 الفحص الكشف ما يتم ما يحدث ينتظر يترقب
 ال يفارقو ال يزايلو تحير دىش قص ىحك

 أوجاع آالـ بشغف بنهم امتزجت اختلطت
 
 

 عكسها الكممة عكسها الكممة عكسها الكممة
 يبطئ يستحث حرارة برودة اإلزعاج السكوف
 قوة فتور التوقع المفاجأة قليلة عديدة
 الكبير الصغير انفصل اختلط ىالماض المستقبل
 األصحاء ىالمرض يزيد يخفف يدبر يقبل
 يبطئ يستحث حرارة برودة اإلزعاج السكوف

 
 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة
 األماكن المكاف الصغار الصغير األطباء بيالطب

 أنفس -نفوس  نفس منازؿ منزؿ القرى القرية
 أمهات أـ أجراس جرس مواقد موقد
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

 قلوب قلب مفاتيح مفتاح حقائب حقيبة
 ىمرض مريض سيارات سيارة أعراض عرض
 أطراؼ طرؼ أحضاف حضن نتائج نتيجة

 

 
1 ة فازع َٔ املدزضةؾف ايكسٜة عٓد عٛد  

   المكاف والسماء تنذر بالرعود والبرؽ يومض ، وشوارع القرية ىادئة ىكاف السكوف يخيم عل 
2 َٓاشهلِ ؟ ملاذا دتأ ايٓاع إىل 

   أماـ مواقدىم ليشعروا بالدؼءمنازلهم  ىبرودة الجو وذىب الناس إل بسبب 
3 ٕايبٝت ؟ إىلٖٚٛ فى طسٜك٘ ٜطسع  فازع ملاذا نا 

   أمو ليؤنس وحدتها ىليعود إل 
4 فازع ؟ ملاذا تطسب ايكًل إىل 

     انتظاره ىد أف تكوف أمو فألنو دؽ جرس الباب عدة مرات ولم تفتح أمو الباب وىو تعو 
5 سدثت يفازع عٓد دخٛي٘ ؟ ىَا املفادأة ايت 

   المفاجأة األرض من شدة ىعليها وكاد يسقط عل ىاألرض ومغم ىوجد أمو ملقاة عل 
6 ًاألزض ؟ ىَاذا قاٍ فازع عٓدَا غاٖد أَ٘ ع 

   الحبيبة ىقاؿ يجب أف أفعل شيئا ألنقذ أم 
7 َاذا فعٌ فازع إلْكاذ أَ٘ ؟ 

  ء يصنعو ألمو قبل وصوؿ سيارة اإلسعاؼىش ىالفور برقم اإلسعاؼ وأخذ يفكر ف ىاتصل عل 
8 ٖ أعساض َسض ايطهس ؟ ىَا 

   ورعشة باألطراؼ ودوخة وعرؽ غزيرالمريض شحوب وجو  :أعراض مرض السكر 

9 َاذا ؾٓع فازع ألَ٘ ؟ 

  تناولو ىالمطبخ وصنع شرابا من الماء والسكر مع زيادة نسبة السكر وساعد أمو عل ىإل أسرع 
11 ًاألّ ؟ ىملاذا اْدٖؼ ايطبٝب عٓدَا نػف ع 

  اندىش الطبيب من تصرؼ فارس ألنو أنقذ أمو 
11 ٛقع ايطبٝب يفازع ؟َاذا ت 

  المستقبل ىتوقع الطبيب لفارس أف يكوف طبيبا بارعا ف 
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

12 مباذا فسست األّ بعد إٔ اضتعادت بعض قٛاٖا ؟ 

  فرحت األـ بابنها الصغير وأخذتو بين أحضانها فرحة بالطبيب الصغير 

13 ًدزٚض٘ ؟ ٚملاذا ؟ ىنٝف أقبٌ فازع ع 

  ىهاد حتى يكوف طبيبا يخفف آالـ المرضدروسو بنهم واجت ىأقبل فارس عل  
  
 
 

 
 

 معناها الكممة معناها الكممة معناها الكممة
 ظريفة طريفة خدعة حيلة قصت حكيت
 العشب رطبة ويابسة الكأل كثير وافر تعيش تقطن
 مكاف المعيشة المقاـ فضل استطاب نزؿ ىبط
 يعلمو يخبره تبعث ترسل أخذت اآلراء تشاورت
 تعب عناء مشتاقة متلهفة ةبداي مطلع
 التهمو افترسو ىسار خلف ىتبعن تعد جاوز
 شتمك سبك بئر عميق جب نظر فيو أطل فيو
 خائفا مرعوبا مذعورا قفز وثب شديدة عارمة

 
 

 عكسها الكممة عكسها الكممة عكسها الكممة
 انقطع استمر تفرقت اجتمعت قليلة كثيرة
 متتعبك تريحكم راحة عناء غبيا ذكيا
 تموت تقطن أفراد مجموعة حزف سعادة
 مسرعا متباطئ أعدائنا أخواننا قليل وافر
 سود حسن عكر صاؼ نحيف سمين
 مطمئنا مذعورا ىدأ ثار مدحك سبك

 
 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة
 ألسنة لساف قصص قصة حيل حيلة
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

 وحوش وحش غابات غابة حيوانات حيواف
 أودية واد رسل رسوؿ ملوؾ ملك
 أطعمة طعاـ ثورات ثورة مواعيد موعد
 جببة -أجباب  جب أوقات وقت ظالؿ ظل

 

 
1 حتدخ عٓٗا َٛقٛع ايدزع ؟ ىَا ايكؿة ايت 

    ، ىاألرنب الذكو قصة األسد ملك الغابة 
2 ٚنٝف ؟ أٜٔ ناْت تعٝؼ زتُٛعة اذتٝٛاْات ؟ 

   سعادة ونعيم ىمياه غزير الكأل وكانت تعيش فكثير الخيرات ، وافر ال  واد   ىكانت تعيش ف 
3 ٖرٙ اذتٝٛاْات ؟ ٚاِد ىَاذا سدخ ف 

    ، ىدد أمن الحيواناتو ىبط أسد واديها واستطاب المقاـ فيو 
4 عالّ اتفكت اذتٝٛاْات َع األضد ؟ 

   بها ىرسل لو مع مطلع كل يـو دابة ليتغذأف تُ  ىاتفقت عل 
5  اذتٝٛاْات ؟ملاذا فسح األضد باقرتاح 

   ألنو ضمن الغذاء كل يـو دوف عناء 
6 َاذا قاٍ األزْب يًشٝٛاْات ؟ 

   حيلة تريحكم من األسد ، ويصبح موطننا ملكا لنا ونحفظ أخواتنا ىقاؿ لهم لد 
7 األضد َتباطئا ؟ األزْب إىل ىملاذا َك 

  فيو األسد ىيتغذ ىحتى يتجاوز الوقت الذ 
8 فٝٗا األزْب ؟ فهس ىَا اذتًٝة ايت 

  أف يقوؿ لألسد أف ىناؾ أسدا آخر جاء ليأكل الحيوانات ويسبو ىفكر األرنب ف 

9 َاذا سدخ يألضد عٓدَا مسع نالّ األزْب ؟ 

  ىذا األسد ىثار األسد ثورة عارمة وطلب من األرنب أف يذىب معو إل 

11 أٜٔ أخر األزْب األضد ؟ 
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

  جب فيو ماء غامر صاؼ ىأخذه إل 
11 َاذا فعٌ األزْب َع األضد ؟ 

  الجب ىالجب قفز األرنب عليو ليقاتلو وغرؽ األسد ف ىعندما أطل األسد ف 
12 ملاذا غهست اذتٝٛاْات األزْب ؟ 

  من األسد ىالواد ىذكائو وحسن تصرفو وأنو خلص الحيوانات ف ىشكرت الحيوانات األرنب عل  

 

             
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مجعها الكممة مضادها الكممة معناها الكممة

 أنفس نفس ىيشتر  ىيشر  يعيب ىشر ي

 خطوات خطوة رفض ابتغاء طلب ابتغاء
 البينات البينة سخط مرضاة رضا مرضاة
 العباد العبد قاس رءوؼ رحيم رءوؼ
 الشياطين الشيطاف اخرجوا ادخلوا وحدوا آمنوا
 أعزاء عزيز الحرب السلم السالـ السلم
 الذين ىالذ تعصوا تتبعوا جميًعا كافة
 أعداء عدو صديق عدو ظاىر مبين
 حكماء حكيم خفى مبين قادر -ى قو  عزيز
   اىتديتم زللتم األدلة البينات
   قبل بعد ضللتم  زللتم

 

O 
 

  702 – 702البقرة 
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

السػالـ لػن يتحقػق تضػمن للمجتمػع األمػن واالسػتقرار والسػالـ .ف ىيؤكػد القػرآف الكػريم القػيم السػامية التػ  زحــالش
نمػوذج لرجػل اتبػع سػبيل السػالـ مػع أعدائػو طلبًػا لرضػا ا  وحبًػا  وىػذا  . سػنة نبيػو مػنهج ا  و  تبػاعاعلػى األرض إال ب

عػوة . وىػذه ديتركػو كفػار قػريش يهػاجر إلػى المدينػة  ىضػحى بمالػو كلػو كػ ىالػذ ىىػذا الرجػل ىػو صػهيب الرومػ لنبيو 
عػػن إتبػػاع طريػػق الشػػيطاف  ىيحقػق لػػو األمػػن واالسػػتقرار و فيهمػػا نهػػ ىيػػق السػػالـ الػػذطر  ىيػػدخل فػػ ىعامػة لكػػل إنسػػاف كػػ

إلى الخوؼ والقلق والعداء بػين أفػراد المجتمػع ونجػد أيضػا تحػذيًرا لكػل إنسػاف  ىيؤد ىوىو طريق الفساد والخصاـ الذ
 ؼ شئوف خلقو بقوة وحكمةيصر  ىالقادر الذ ىمن االنحراؼ عن طريق االستقامة ألف ذلك سيعرضو لعقاب ا  القو 

 

 

1 فُٝٔ ْصيت ٖرٙ اآلٜة األٚىل ؟ 

 ىالجليل صهيب الروم ىالصحاب ىنزلت ف  المدينة ىبمالو كلو وذلك حتى يتركو الكفار يهاجر إل ىضح ىالذ 

2  أْفطِٗ ؟ببعض ايٓاع  ٜكشىملاذا 

  رسوؿ ا  ىمرضات ا  وحبا فل ءً بعض الناس أنفسهم ابتغا ىيشر  
3 ٜٛد٘ اهلل ْدائ٘ ؟ ٚملاذا ؟ إىل َٔ  

 ذلك تعظيم وتكريم لهم ىالمؤمنين وذلك ألنو يحبهم وف ىيوجو ا  نداءه إل 

4 ٚقح ذيو ىاآلٜات أَس ْٚٗ ىف 
 (قولو ) ال تتبعوا خطوات الشيطاف  ىالسلم كافة ( ونه ى) ادخلوا ف ىقولو تعال ىأمر ف 

 

5 ملاذا ْٗاْا اهلل َٔ إتباع ايػٝطإ ؟ 

 ألف الشيطاف عدو لإلنساف يريد ىالكو  

    

    يدؿ على التضحية بالماؿ والنفس إرضاءً   تعبير جميل 
  ا لرضا ا  استعذاب التضحية بالنفس طلبً تعبير جميل يدؿ على  
 باده ورحمتو الواسعةتعبير جميل يدؿ على رأفة ا  بع 
 نداء للمؤمنين فيو تعظيم وتكريم لهم 

 السلم واالبتعاد عن العدواف  ىأمر للحث على الدخوؿ ف 

  الشموؿ والعمـو تعبير جميل يدؿ على  
 إلى ىالؾ اإلنساف ىيؤد ىطريق الشيطاف الذ ىللتحذير من السير ف ىنه 
 ( تعبير جميل يؤكد عداوة الشيطاف لإلنساف ووسيلة التوكيد ) إف   
 االنحراؼ عن طريق االستقامة ىأسلوب أمر للتحذير من االستمرار ف 
 ووسيلة التوكيد ) إف ( قدرة ا  وحكمتوتعبير جميل يؤكد  
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املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

6  نٝف ٜتبع اإلْطإ خطٛات ايػٝطإ ؟ 

 ىا  ويفعل ما نهانا ا  عنو مثل الكذب والغيبة وشرب الخمر والقتل وكل المعاص ىبأف يعص 

7 صٜص سهِٝ ؟فأعًُٛا إٔ اهلل ع ملاذا اْتٗت اآلٜات بكٛي٘ تعاىل 

 تصريف شئوف خلقو ىاالنحراؼ عن طريق االستقامة وتوضح لنا أف ا  قادر ف ىذلك للتحذير من االستمرار ف 
 
 

   
 مػظػالؿ والعػػز الجػػرم  ر لنا منذ القدـػػمص

 ر انهضى يحيا العلمػمص
 وفػوىا األولػنػاد بػػػس          ـو والفنوفػػػأـ العل

 وفػا قائمػا عليهػػػػػ  إن          كوفانوا نػا كػمثلمو 
 ود والذممػنرعى العه

 ينػػػػا أجمعػديهػفتػػون  لصينػر مخػنحب مص
 ىبنػلػاة لػػػى الحيػػىو   رمينػينا مكػها حيػفي

 دـػود والعػػىى الوج
 ى السماءػا إلػهػو بػلػعػن اء ػر البنػا خيػهػنبنى ل

 داءػػالفى بػػر أولػػومص وفاءػا بالػن فيهػديػػن
 ـرػى وىى الحػمػى الحػى

 
 

 معناها الكممة معناها الكممة معناها الكممة
 العظمة الجالؿ عالمة رمز وقت طويل منذ القدـ
 ساىروف قائموف ىتقدم ىانهض الفخامة والكبر العظم
 السابقوف األولوف أبناءىا بنوىا سيطر ساد
 من أجلها ىنضح نفتديها المواثيق العهود نحفظ نرعى
 الحياة الوجود معززين مكرمين عشنا حيينا
 ىنرق -نرفع  نعلو أفضل -أحسن  خير نقيم ىنبن

 المكاف المقدس الحـر أحميو ىالمكاف الذ الحمى التضحية الفداء

 عكسها الكممة عكسها الكممة عكسها الكممة 
 تأخري انهضي الحقارة الجالؿ الحديث القدـ

 أحمد محـر

 ـ6945 - ـ6877
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1 ٓايػاعس ملؿس ؟ ىَاذا مت     مهد الحضارات والعلـو والفنوف ىف تعلو وترتفع فهأالشاعر لمصر  ىتمن 

2 نٝف ٚاؾٌ املؿسٜني اذتٝاة ؟     عهودىم  مع االخرين ىبالكفاح والعمل حافظوا عل  

3 ؟ٜني َٔ أدٌ َؿس املؿس ىملاذا ٜكش      عروقهم ىف ىألف حب مصر يجر 

4 َاذا قدَت َؿس ألبٓائٗا ؟     قدمت لهم الحياة الكريمة 
5 ّٜدعٛ ايػاعس أبٓاء َؿس ؟ إال    ىأسم ىيرفع شأف الوطن ال ىالعمل الجاد المخلص الذيدعوىم إلى 

 منزلة 
6 مب ٜدٜٔ أبٓاء َؿس هلا  ؟    

 

 نهمل رعىن اآلخروف األولوف يموت يحيا
 العدـ الوجود مذلولين مكرمين نكره نحب
 نخفض نعلو أسوأ خير نهدـ نبني
 غافلوف قائموف الغدر الوفاء األرض السماء

 مجعها الكممة مجعها الكممة امجعها الكممة
 العلـو العلم األعالـ العلم رموز رمز
 قائموف قائم أبناء ابن الفنوف الفن
 مخلصوف مخلص ممالذ الذمة العهود العهد
 أماكن مكاف السماوات السماء الحيوات الحياة

    

 امتالؾ مصر ىتعبير جميل يدؿ عل   ذ القدـمصر لنا من

 عظمة مصر ىل يدؿ عليتعبير جم رمز الجالؿ والعظم
 تعبير جميل يصور مصر بالفتاة المطيعة لألمر ىنهضامصر 

 يحيا انسانً إتعبير يصور العلم  يحيا العلم

 عطائها ىتعبير يصور مصر بأالـ الحنوف ف أـ العلـو والفنوف

 نهجهم ىاقتداء األبناء باألجداد والسير عل ىتعبير يدؿ عل مثلما كانوا نكوف
 بناء مصر بالحراس الساىرينأيصور (  ف  إب) أسلوب مؤكد  ا عليها قائموفػن  إ

   ء واألمانة والتضحيةبالوفا 
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1 ٜدعٛ ايٝة اذتدٜح ؟ ىَا اير 

    من وسالـأدعوة للحب والتواصل وترؾ الخالفات كى يعيش المجتمع فى الحديث 

2 اذا ٜٓٗاْا اذتدٜح عٔ االعساض عٔ ايٓاع ؟مل 

    والتفكك ولى الكراىيإألف ذلك يؤدى 
3  ٍٍإَاذا حيدخ  خٝ٘ ؟أَكاطعة  ىف ذا جتاٚش املطًِ ثالخ يٝا

    يغضب ا 
4 ٗٓ؟  ىَا فائدة تهساز اي   

   للتأكيد على تحريم القطيعة بين المسلمين 

 حب مصر والتضحية من أجلها ىتعبير يدؿ عل نفتديها أجمعين
 بنائهاأ ىفضل مصر عل ىتعبير يدؿ عل مكرمين افيها حيين

  وويوضح ىبينهما تضاد يبرز المعن الوجود والعدـ
 مكانة مصر العالية ىنعبير يدؿ عل السماء ىلإنعلو بها 

 قداسة أرض مصر ىتعبير يدؿ عل الحـر ىوى ىالحم ىى

 جمعها الكلمة مضادىا الكلمة معناىا لكلمةا
 أخوة أخ الحب البغض ال يكره أحدكم غيره ال تباغضوا
 مسلموف مسلم تحت فوؽ أى ال يعرض أحدكم عن أخيو ال تدابروا

ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا، وكونوا  ":  قال y النبى أنَّ عن أنس بن مالك 

 " عباد ا  إخوانا وال يحل لمسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثالث
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 اػاسن ماضينػحػد مػػيػػود بوادينػا                      ونعػـو تسػاليػ
 دهػق نؤيػػده                     وبػعػيػن ا  نػشيػػػػػوطػن بالحػ

 اػبمػآثػرنػػا ومػسػاعػين               ونحػسػنػػو ونػزيػنػو       
 اجاػرشا وىػاىا عػػحػو تاجا                      وضػس لػذ الشمػخػنت

 ا                      ألثيل الػمجػػد وللػعػلػياػا سعيػػا أبداً سعيػػسعي
 اػالدني ىر ىػل مصػػالدنيا                       ولنجع ىر ىػػل مصػولنجع

 

 عباد عابد يقيم يهجر ال يقاطع بعضكم  ال تقاطعوا
   تواصلوا تقاطعو يترؾ  يهجر

   القبل الدبر شدة الكراىية والبغض

    

 -التحاسدوا -التباغضوا
 التقاطعوا -التدابروا

 أساليب نهى للنصح واالرشاد
 

 أمر للنصح واالرشاد كونوا
 لى المؤمنينإداة  بهدؼ التقرب األنداء حذفت منو أسلوب  عباد ا 
 قوى من أخوة القرابة والنسبأعالقة األخوة فى الدين البد أف تكوف  ف  أتعبير جميل  يبين  إخوانا

 ى تحريم القطيعة بين المسلميننفى للتأكيد عل ال يحل  

 خاه فيهاأف يقاطع أيد ألطوؿ مده يجوز للمسلم دتح ثالث  

 معناها الكممة معناها الكممة معناها ة الكمم
 أفضاؿ محاسن نرجع نعيد نغلب –نسبق  نسود
 نبنيو نشيده ننصره نؤيده السابق ماضينا
 نورىا ضحاىا مكاـر مآثرنا نجملو نزينو
 الرفعة والعطاء المجد بذال للعطاء سعيا شديد اللمعاف وىاجا

 اعكسها الكممة عكسها الكممة عكسها الكممة 
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ىذا الوطن ونقويو بالحق  ىمجاد ىذا الوطن العظيم وإننا نبنأصرار سنسود ونسبق غيرنا ، ونعيد إلبالعزيمة وا :الشزح 
تقدمو ورقيو وألف وطننا  ىالمستمر وسوؼ نعمل عل ىوالعدؿ ، ونحسنو ونجملو باألخالؽ الحميدة والعمل الجاد والسع

     ىذه الشمس عرشا وىاجا لو  ىوالشموخ وسوؼ نجعل لو ضح عظيم فإننا نجعل لو الشمس تاجا مرصعا بالرفعة والعلو
  الدنيا  ىالعلياء حتى تكوف ى ىلنستعيد المجد األصيل ، لتصل مصر إل ىبريقو ، فعلينا أف نسع     

1 نٝف ْطٛد ْٚطبل غريْا ؟ 

  صرارإلنسود ونسبق غيرنا بالعزيمة وا 

2 ٖٓرا ايٛطٔ ْٚكٜٛ٘ ؟ ىنٝف ْب 

  ونقويو بالحق والعدؿ الوطن ىنبن 

3 نٝف حنطٔ ٚجنٌُ ايٛطٔ ؟ 

  المستمر ىخالؽ الحميدة والعمل الجاد والسعنحسن ونجمل الوطن باأل 

4 َا ٚادبٓا حنٛ ايٛطٔ ؟ 

   تقدمو ورقيو ىف نعمل علأيجب علينا 
5 مب ؾٛز ايػاعس َؿس ؟ 

   الشمس بتاج من الشمس كما صور اا مصنوعً الشاعر مصر بملك يلبس تاجً  صور 

6 ايػُظ ؟ ىمب ؾٛز ايػاعس قش 

   الشمس بعرش يجلس عليو الوطن ) الملك ( ىصور ضح 

 مساوئ محاسن نتأخر نسود ىالماض اليـو
 نهدمو نشيده نخذلو نؤيده الباطل الحق
 اآلخرة الدنيا الذؿ المجد نقبحو نزينو

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة 
 محاسن حسن أودية ىواد األياـ اليـو
 أمجاد مجد حقوؽ حق أوطاف وطن
   الشموس الشمس الدنا الدنيا

    

  تعبير جميل صور المآثر بزينة نزين بها الوطن  نزينو بمآثرنا

من الشمس كما صور  امصنوعً  ايلبس تاجً تعبير جميل صور فيو الوطن بملك  نتخذ الشمس لو تاجا
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 معناها مةالكم معناها الكممة معناها الكممة
 أشاىد ىأر  تطلبو عند غيبتو تفقد يمتلئ يزخر
 ىبق مكث حجة بينة سلطاف مبين غير موجودين الغائبين

 الشمس بتاج
 بعرش يجلس عليو الوطن ) الملك ( ىتعبير جميل صور الضح حاىا عرشاوض

 ضرورة العمل من أجل تقدـ الوطن ىتكرار ) سعيا ( للتأكيد عل سعيا أبدا سعيا سعيا

O 
 

 72 - 70النمل 
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علمت ما لم  أحطت
 تعلمو

 أكيد يقين خبر نبإ

 تظهروف تعلنوف منعهم صدىم غير ا  من دوف ا 
   ما يحدث سرا تخفوف النبات من األرض  الخبئ

 

 عكسها الكممة عكسها الكممة عكسها الكممة
 حقير عظيم جهلت أحطت الحاضرين الغائبين
 األرض السموات رحل مكث قربهم صدىم
 تعلنوف تخفوف قبح زين نعيم عذاب

 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة
 أنباء نبأ غائبين غائب طيور طائر
 شياطين شيطاف سالطين سلطاف أقواـ قـو
 نساء امرأة ىداىد ىدىد سبل سبيل

فسخر لو ما لم يسخر ألحد من العالمين فصار سليماف  – وقد استجاب لو ا   دعاء سليماف   زحــالش
 بن داوود نبيا وملكا 

 يتكوف من إنس وجن ووحوش وطيور وسيدنا سليماف  ىالذ مقربة من جيش سيدنا سليماف  ىنحن علو  -
 بعد أف تفقد الجيش بعين القائد العارؼ .

 خرج بغير إذف منو . ىجيشو يغضب غضبا شديدا ألنو أحس باختفاء الهدىد الذ ىبكل صغيرة وكبيرة ف -
بحجة قوية عن  ىإال جاءن ىغيابو ىذا دوف إذف من ىعذبو أو أذبحو علفقاؿ سيدنا سليماف عليو السالـ سوؼ أ -

 سبب غيابو ىذا .
مقربة منو وقاؿ : علمت ما ال تعلمو أنت وجئت  ىحتى جاءه الهدىد ووقف عل  لم يطل انتظار سيدنا سليماف -

ضخم تجلس  ىن ولها كرسوجدت امرأة تحكمهم وأعطاىا ا  قوة وملكا عظيمي ىبأخبار أكيدة عن مملكة سبأ ، أن
عليو للحكم إنها وقومها يعبدوف الشمس فقد أضلهم الشيطاف وزين لهم السجود للشمس وترؾ عبادة ا  سبحانو 

 . ىوتعال
يخرج النبات من األرض ويسقط المطر من السماء ويعلم ما  ىال يسجدوا   الذ ىلقد أمرىم الشيطاف وأغواىم ك -

 يسروف وما يعلنوف .
 لساف الهدىد إنو ال إلو إال ا  رب العرش العظيم . ىالـ علوالك -
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1 ذا ٜرخس ايكسإٓ ايهسِٜ بهجري َٔ ايكؿـ ؟ملا 

 حياتنا ىحتى نتعلم منها ونستفيد بها ف 

2  َٕا دعاء ضٝدْا ضًُٝا ؟ 

  دعاء سيدنا سليماف "     

      

     " 
3 اٙ اهلل يطٝدْا ضًُٝإ أعط ىاير َا سدٚد املًو ؟  

  ر وتعلم لغة الحيوافسخر لو ما لم يسخر ألحد من العالمين فصار عنده جيش يتكوف من إنس وجن ووحوش وطيو 

4 سطٔ قٝادة ضًُٝإ يًذٝؼ ؟ ىَا ايديٌٝ عً َاذا أسظ ضٝدْا ضًُٝإ عٓدَا تفكد ادتٝؼ ؟ 
 الجيش ىأف سليماف يعلم كل كبيرة وصغيرة ف ىك علخرج بغير إذف منو ويدؿ ذل ىأحس بغياب الهدىد الذ 

 

5  َٕاذا قاٍ ضٝدْا ضًُٝا ؟ 

 بحجة قوية عن سبب غيابو ىذا ىإال إذا جاءن ىغيابو ىذا دوف إذف من ىقاؿ سوؼ أعذبو أو أذبحو عل  

    

 
 حرص سليماف  ىتعبير يدؿ عل  وحسن قيادتو فهو يدقق النظر ليعرؼ أحواؿ

 جيشو 

    
 

 
 أسلوب استفهاـ غرضو التعجب

 
 
 

 مجازاة الهدىد وتعذيبو ىوتأكيده عل بغضب سليماف  ىر يوحتعبي

  
 
 

 صور القـو بإشياء تُمتلك  –(  إفّ  أسلوب مؤكد بػ )

 
  

 
 أف مملكتها كانت عظيمة ىتعبير يدؿ عل

 
 

 

 واستحقاقو للعبادة ة ا  قدر  ىتعبير يدؿ عل

 
 
 

  
  

 

  إنزاؿ  ىعل يؤكد قدرة ا  ( السموات واألرض  ) بين تضاد  -
  المطر وإخراج النبات   
 وكذلك التضاد بين ) تخفوف وتعلنوف ( تضاد يبرز المعنى ويؤكده  –
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

6 داء ب٘ اهلدٖد ؟ ىَا ارترب اير  

  ىتحكمهم وأعطاىا ا  قوة وملكا عظيمين ولها كرسجاء الهدىد بأخبار أكيدة عن مملكة سبأ فقد وجد امرأة 
 الملكة بلقيس  ىضخم تجلس عليو وى

7 ٛايػٝطإ ٖؤالء ايكّٛ ؟ ىمب أغ 

  يخرج النبات من األرض ويسقط المطر من السماء ىالشيطاف قـو سبأ بالسجود للشمس من دوف ا  الذ ىأغو 
8 ىمب ٜٛس ( ايتعبري     ؟ ) 

 أف لديها سلطاف كبير من الملك والجيش وأف مملكتها كانت عظيمة ىتعبير يدؿ عل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 اػاسن ماضينػحػد مػػيػػػود بوادينػا       ونعػػػػـو تسػػاليػ
 ناػػيػاب الػػواعظيػػث ػػىف بػػرز الػثػعػلػب يػػومػا       

 ناػالػػػمػاكػريػب ػويػسػ      ىهدػػاألرض ي ىػف ىمػشػػف
 ػػػػػػػػػو الػعػالميناػإلػ ويػقػوؿ : الػحػمػػػػد         
 ناػػيػبػهػف الػتائػهػػو كػيػػا عػػبػػاد ا  تػػوبػوا        ف

 ناػديػزاىػش الػيػش عػيػعػال        الػطػيػر إف   ىدوا فػػػػوازى
 اػنػيػفبػح ػػؤذف        لػػصػالة الػصػواطػػلػبػوا الػديػك ي

 ناػيػن إمػػاـ الػػنػاسػكػديػػك رسػػوؿ        مػػالػ ىتػأفػ
 ا!ػهػتػديػنػل الػمػديك عذرا         يػػا أضػػفػػػأجػػػاب ال
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

 اػنػحيػػالػصال ىدودػػعػن ج         ىبػػلػػغ الػثػعػػلػب عن
 ناػيػارفػعػالػػقػػوؿ قػوؿ ال أنػػهػػم قػالػوا وخػيػػر        

 ومػا        أف لػلثعػػػػلػب دينػػػػػاػػػػن ظػن يخطئ مػػم

 
 

 
 

 

لناس بالتوبة والعودة الناس ويلعن كل ماكر ويذكر ا ىالناس مرتديا قناع الواعظ يهد ىا علأطل الثعلب يومً  :الشزح 
ذلك االمتناع  ىفيطلب من الناس أف يحيوا حياة الزىد والدليل عل ةالثعلب يحاوؿ إحكاـ خطتو الماكر  وىذاا  ،  ىإل

شركو حيث  ىعن أكل الطير ثم يدعوا الثعلب الديك ليؤذف لصالة الصبح أدرؾ الديك خديعة الثعلب ولم يقع ف
  م من خبرتهم وتجاربهم وعلم علم اليقين أنو مخطئ من ظن أف للثعلب عهدااستشهد بقوؿ الصالحين الذين تعل

 

 معناها الكممة معناها الكممة معناها الكممة 
 الصواب ىيرشد إل ىيهد من ينصح الواعظين ظهر برز
 ا  ىارجعوا إل توبوا المخادعين الماكرين يشتم يسب
 الزاىد المتعبد الناسك جاء ىأت اتركوا ازىدوا
 عهدا نادي اعتقد ظن أعلم بلغ
أضل  الثناء والشكر الحمد

 المهتدين
   األكثر ضالالً 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة 
 واعظوف واعظ ثياب ثوب ثعالب ثعلب
 كهوؼ كهف عباد عبد ماكرين ماكر
 الصلوات الصالة زاىدين زاىد تائبين تائب
 أجداد جد مهتدين ىمهتد ناسكين ناسك
 أدياف دين أئمة إماـ الصالحين الصالح

 عكسها الكممة عكسها الكممة عكسها الكممة 
 يمدح يسب يضلل ىيهد ىاختف برز
 سأؿ أجاب ارفضوا اطلبوا الموت العيش
 اليقين الظن شر خير الفاسدين الصالحين
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

1 َاذا فعٌ ايجعًب ؟ 

  الناس ويلعن كل ماكر ىالناس مرتديا قناع الواعظ ، يهد ىذىب إل 

2 مباذا نإ ٜرنس ايجعًب ايٓاع ؟ 

  ا  ىكاف الثعلب يذكر الناس بالتوبة والعودة إل  

3  حتكٝل خطت٘ ؟نٝف ساٍٚ ايجعًب 

    اد واالمتناع عن أكل الطير ثم يدعوا الثعلب الديك ليؤذف لصالة الصبحىّ بأف يطلب من الناس أف يحيوا حياة الز 

4 مباذا اضتػٗد ايدٜو ؟ 

   استشهد الديك بقوؿ الصالحين الذين تعلم من خبرتهم وتجاربهم ، وعلم علم اليقين أنو مخطئ من يظن أف
 للثعلب عهدا

 

 
 
 

   

 
 

 

 

 معناها الكممة معناها الكممة
 أسرع ىيا أعماؽ البحر ىنزؿ ف غاص
 جاد ومثابر منهمك وجو نظره التفت
 تصور تلتقط الشدائد ىالدخوؿ ف المغامرات
 تكبر وتزداد تتمدد تحير دىش
 ثبت وسكن ستقرا توضح تفسر

    

 أسلوب نداء غرضو التنبيو  يا عباد ا 

 تعبير جميل يوحي برحمة ا  في تقبلو للتائبين وإدخالهم في كنفو ورضاه كهف التائبين
 أسلوب أمر غرضو النصح ازىدوا في الطير
 تعبير يدؿ علي السخرية وأف حيلة الثعلب مفضوحة وال تخفي علي أحد إماـ الناسكين

 تعبير يدؿ علي ضرورة التعلم من اآلخرين واالستفادة من خبراتهم العارفينخير القوؿ قوؿ 
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

 طرؽ ممرات أخاؼ أخشى
 تستند ترتكز ندور نلف
 استمرت ظلت القوى المتين
 يزداد يشتد تنزؿ إلى أسفل تهبط
 أبنية مستديرة مقوسة  قباب ما يفرش على األرض بساط
 غريبة عجيبة يتجوؿ ينتقل
 الحذر االحتياط جميلة بديعة
 خلف وراء كبيرة ضخمة
 العالمات راتاإلشا دارت استدارت

 
 

 مضادها الكممة مضادها الكممة
 صعوبة سهولة صعد غاص
 السكوف الحركة قبل بعد
 يجهل يعرؼ سكت قاؿ
 كبير صغير كثير قليل
 يهدـ يبنى تحت فوؽ
 سطح قاع المظلمة المضيئة
 نسى تذكر أبطأ أسرع
 ناقص كامل لينة صلبة
 أماـ وراء ظهر اختفى
 لوفةالمأ الغريبة نقف نمشى
 مضادىا الكلمة مضادىا الكلمة
 أفلت أمسك قريب بعيد
 يرجع ىيأت ىناؾ ىنا
 الضعيف المتين قلة عدة
 كل بعض مؤخرة مقدمة
 ينقص يشتد الحقيقية الخيالية
 متفق مختلف ضئيلة ضخمة
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

 تنكمش تتمدد ضيق واسع
 بدأ انتهى تضيق تتسع
 أسطح أو سطوح أعماؽ صاح ىمس

 
 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة
 حركات حركة المياه الماء أخوات أخت
 صغار صغير عجيبات عجيبة أخوة أخ
 أشياء شيء كامالت كاملة حيوانات حيواف
 المضيئات المضيئة مرات مرة عجائب عجيب
 مواد مادة بديعات بديعة قيعاف قاع
 أمثاؿ مثل نحن أنا األلغاز اللغز
 فرص فرصة علـو علم أحالـ حلم
 كشافات كشاؼ أنوار نور أوقات وقت
 صغيرات صغيرة أيد يد أقوياء قوى
 نوافذ نافذة مستديرات مستديرة حجر حجرة
 كثيرات كثيرة قراء قارئ كرات كرة
 كبار كبير قراءات قراءة أفواه فم
 رءوس رأس آالت آلة أشكاؿ شكل
 غواصات غواصة سفن سفينة أجزاء جزء
 بيوت بيت أىاؿ لأى مدف مدينة

 

1 ْٚملاذا ؟  املاء ؟ ىٜٓتكالٕ ف ىنٝف نإ عكًة اإلؾبع ٚأخت٘ أَا 

   الماء ىسهولة ويسر ألنهما تعودا على الحركة ف ىكانا ينتقالف ف 
2 ََْٔ ٜؿٓع املطتعُسات املسداْٝة ؟ ىاير 

   حيواف المرجاف 
3 خطبٛط سٝٛاًْا حبسًٜا عذٝبًا ؟ملاذا ٜعترب األ 

   أذرع ويخرج من جسمو مادة كالحبر تلوف الماء فتخفيو عن األنظار ىألف لو ثمان 
4 املػاَسات ؟ ٚملاذا ؟ ىء فىَا أعذب غ 
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية

  

املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

   أعماؽ البحار دوف أف يغرقا ويتنفساف  ىتحوال إلى حجم ) عقلة اإلصبع ( ويمشياف ف ا، ألنهم نىىو أسامة وأما
 بعيداً عن الهواء

5  ؾف ضفٝٓة األعُام 

   مقدمتها  ىرة كالكرة لها عدة نوافذ صغيرة من الزجاج المتين وفيأسفلها حجرة مستد ىعبارة عن غواصة صغيرة ف
 ىنافذة مستديرة يخرج منها نور الكشاؼ القو 

6 فِٝ تطتددّ ضفٝٓة األعُام ؟  
   اكتشاؼ أعماؽ البحار ىتستخدـ ف 
7 ؟ ضفٝٓة األعُام نٝف عسف عكًة اإلؾبع 

  بعض الكتب ىقرأ عنها كثيراً ورأى صورىا ف أسامة ألف 
8 ٖ حيب أضاَة قساءتٗا ؟ ىايكؿـ ايت ىَا 

  ىالقصص الخيالية وقصص الخياؿ العلم   
9 ملاذا حيب أضاَة قساءة نٌ أْٛاع ايهتب ؟ 

  ء عن ىذه الدنياىليعرؼ كل ش 
11 َاذا السغ عكًة اإلؾبع ٚأخت٘ عٓدَا ٖبطا إىل قاع ايبشس ؟ 

  الحظ عقلة اإلصبع وأختو أف الماء يزداد برودة والظالـ يشتد 
11 َاذا أقاءت ضفٝٓة األعُام عٓدَا ٖبطت إىل قاع ايبشس ؟ 
  أضاءت ثالثة أنوار كشافة متجهة إلى أسفل 

12 َاذا زأى عكًة اإلؾبع ٚأخت٘ عٓدَا أقاءت ضفٝٓة األعُام األْٛاز ؟ 

   ًكأنو يغطيو بساط عجيب ألوانو حمراء وخضراء وزرقاء تلمع فوقو أنواع من األصداؼ   رأيا قاع البحر واضحاً تماما
 والمحار والقواقع

13 قاع ايبشس ؟ ىغاٖدٖا ) عكًة اإلؾبع ( ٚأخت٘ ف ىَا األغٝاء ايت 

  بحرقاع ال ىالقاع وجباًل ظاىراً ف ىبقايا سفينة غارقة غاص جزء كبير منها ف ى عقلة األصبع وأختو أمانىرأ 
14 فُ٘ ىدعٌ ايهًُات تكف ف ىزآٙ ) عكًة اإلؾبع ( اير ىؾف املٓعس اير 

  الحجم ىرأى سمكة سوداء لها رأس مخيف وأسناف كبيرة تبتلع سمكة أخرى أكبر منها ف 

15  ؟ َٓعسايطُهة ايتى تأنٌ مسهة أنربَٓٗاملاذا اشدادت دٖػة عكًة اإلؾبع عٓدَا زأى 

  ابتلعتها ىلسوداء تتمدد بشكل غريب لتتسع لكل تلك السمكة الكبيرة التألنو رأى معدة السمكة ا 
16 زآٖا عكًة اإلؾبع حتت ضطح ايبشس ؟ ىؾف َدٜٓة األعُام ايت 
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املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

   المتين وبعض البيوت مستطيلة أو مربعة  ىمعظم بيوتها على شكل كرة معدنية كبيرة لها نوافذ من الزجاج القو
 لمدينة متصلة بممرات مغطاة لها أيضاً نوافذ زجاجيةتعلوىا قباب معدنية وكل بيوت ا

17 قاع ايبشس ؟ ىٓة فٜء تكّٛ بٝٛت ٖرٙ املدىغ ىعًى أ 

  قاع البحر ىتقـو على أعمدة متينة ترتكز ف 
18 َاذا أزضًت ضفٝٓة األعُام إىل بٝٛت املدٜٓة ؟ 

  أرسلت إشارات ضوئية خضراء وحمراء 

19 مب زد عًٝٗا أؾشاب ايبٝت ؟ 

  بإشارات صفراء وزرقاء 
    

 
 

 
 

 

 معناها الكممة معناها الكممة
 حشرة لونها أسود خنفساء يمشى ببطء على بطنو يزحف
 ما بين الركبة والقدـ ىى سيقاف كبيرة ضخمة
 يخرج منها يصدر منها كثيرة عديدة
 سكت صمت ءىيض ينير
 قوية متينة سهولة يسر
 تتكلم بصوت خاف ىمس جاءت خطرت
 إرشادات توجيهات يضغط يدوس
 الجميل الحسن الطريف يستقبلو يتلقاه
 ىشك ىظن يظهر يبدو
 صفات مميزات إجادة إتقاف
 تقدـ ازدىار األمر الخارؽ للعادة المعجزة
 انفتح انشق الهالؾ التدمير
 موجودة متوفرة مجرى النهر ىف ىسقوط فجائ الشالؿ
 تحركت بشدة اضطربت نريدىا نرجوىا
 مدة فترة ألقتها طوحتها
 ىنبات ىحيواف بحر  اإلسفنج يلبس يرتدى
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املدرس بوك مدونة 
 التعميمية

  

 استمر ظل آلة لصيد اإلسفنج الخطاؼ
 المستحسن الطريف تتعرؼ تتحسس
 العيوف األنظار أخذ انتزع
 ينط يقفز يطلع يصعد
 يشاىد يتفرج قارب صغير زورؽ

 
 

 
 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة
 مدف مدينة أوساط وسط أشياء ءىش

 خنافس خنفساء حشرات حشرة قيعاف قاع
 نفوس أو أنفس نفس معادف معدف كبيرات كبيرة
 آذاف أذف الهياكل الهيكل الطرؽ الطريق
 أماكن -أمكنة  مكاف حفر حفرة أىاؿ أىل

 مضادها الكممة مضادها الكممة مضادها الكممة
 اقترب ابتعد سطح عقا  يدخل يخرج
 مؤخرة مقدمة أماـ وراء وقف سار
 سؤاؿ إجابة تجيب تسأؿ يضئ ينير
 عسر يسر عامة خاصة صاح ىمس
 متفقة مختلفة اختفى ظهر ضاقت اتسعت
 خطئت صحت المرأة الرجل الخارج الداخل
 سهل صعب يستريح يتعب قصرت طالت
 أسوأ أفضل المستأنسة المتوحشة الخامدة المشتعلة
 عقد حل تأخر ازدىار أخذ منو أعطاه
 تخريب أو تدمير تعمير تأخر تقدـ رجع ذىب
 منخفض عاؿ إظالـ إنارة نجهل نعرؼ
 السيئة الطيبة أسفل أعلى البارد الدافئ
 ناقصة كاملة اضطربت ىدأت اطمئن خاؼ
 ضرر فائدة فرغ امتأل صعد نزؿ
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 السمسمة الذهبية فى المغة العزبية
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 فكر  -أفكار  فكرة خرائط خريطة متينات متينة
 وفظن ظن صناديق صندوؽ دىشات دىشة
 المدد أو المدات المدة األجواء الجو مهارات مهارة
 جحور جحر علماء عالم قباب قبة
 أزماف أو أزمنة زمن مساقط مسقط شالالت شالؿ
 بحار -أبحر  -بحور  بحر أنابيب أنبوبة رءوس رأس
 ردود رد أكياس كيس خطاطيف خطاؼ
 أبعاض بعض مناظر منظر زوارؽ زورؽ

 

1 عكًة األؾبع ( بايكسب َٔ بٝت َٔ بٝٛت األعُام ؟غاٖدٙ ) ىَا اير 

   ) ضخم يشبو الخنفساء أو حشرة كبيرة ضخمة ، لها أذرع  ىنسانا آليا ، وىو ىيكل معدنإشاىد ) عقلة األصبع
 مقدمة رأسو ، يصدر منها نور أبيض قوى ، ينير الطريق ىوسيقاف وأقداـ عديدة ، وأربع عيوف ف

2 ( ؟ اإلْطإ اآلىل ٜٓة )فُٝا ٜطتعٌُ أٌٖ املد 

  قاع البحر ى( ، للقياـ بأعماؿ خاصة ف ىيستعمل أىل المدينة ) اإلنساف اآلل 
3 قاع ايبشس ؟ َٚاذا نإ حيٌُ ؟ ى(  ف َاذا نإ ٜفعٌ ) اإلْطإ اآلىل 

  اديق المعدنية ، قاع البحر حفرة كبيرة بأذرعو الحديدية ، وكاف يحمل بعض الصن ى( يحفر ف ىكاف ) اإلنساف اآلل
 واألسطوانات الحديدية ، وأجهزة أخرى مختلفة األشكاؿ

4 قاع ايبشس ؟ ى( ف نٝف ٜعٌُ ) اإلْطإ اآلىل 

   قاع البحر بأذرعو الحديدية ، بعد تلقى توجيهات وتعليمات من اإلنساف بواسطة  ى( ف ىيعمل ) اإلنساف اآلل
 لقاىايت ىجهاز اإلشارات ، فينفذ ىذه التعليمات الت

 
 
5 ( عًى ايعٌُ ؟ ٚقح ايفسم بني قدزة ) اإلْطإ ايبػسى ( ٚ ) اإلْطإ اآلىل  

   سرعة وسهولة وقوة ، ال يقدر علػى مثلهػا )اإلنسػاف البشػرى(  ىقاع البحر ف ى(  يحفر حفرة ف ىف ) اإلنساف اآللإ
در ) اإلنسػاف البشػرى ( علػى حملهػا ال يقػ ى، كما يحمل الصناديق الثقيلة واألجهزة واألسػطوانات الضػخمة ، التػ

العمػل مهمػا طالػت المػدة ، مػن غيػر تعػب ، و ) اإلنسػاف البشػرى ( البػد أف يسػتريح  ىوأنو يسػتطيع أف يسػتمر فػ
ظػروؼ  ىأنػو يسػتطيع أف يعمػل فػو وأنو يقـو بالعمل بدقة ومهارة وإتقاف ، مهما كػاف العمػل صػعبا  بعد جهد العمل

األفػراف المشػػتعلة ،   ىسػػاف البشػرى ( ، فهػو يسػػتطيع مػثال أف يػدخل يػده المعدنيػػة فػصػعبة ، ال يقػدر عليهػا ) اإلن
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قػاع البحػر ، حيػث يكػوف الجػو شػديد البػرودة ، وال يخػاؼ السػمك المتػوحش   ألنػػو ال  ىكمػا يسػتطيع العمػل فػ
 ؤثر فيو ت

6 ( ؟ ٚملاذا ؟ أُٜٗا أفكٌ ) اإلْطإ ايبػسى ( أٚ ) اإلْطإ اآلىل 
   ( ،  ى( ، ألف ا  أعطاه العقل والعلم ، فصنع ) اإلنساف اآلل ىالبشرى ( أفضل من ) اإلنساف اآلل ) اإلنساف

  وسخره لخدمتو
7 ذيو ؟ ى( ؟ ٌٖٚ جنشا ف ٜعسفا أٜٔ ذٖب ) اإلْطإ اآلىل ىَاذا فعٌ ) عكًة األؾبع ( ٚأخت٘ ؛ يه 

  ( على شاشة التلفزيوف يدخل أحد  ى) اإلنساف اآلل نظر ) عقلة األصبع ( وأختو من النافذة الزجاجية ، فشاىدا
 ء من ماء البحرىبيوت المدينة ، من فتحة خاصة تسمح لو بالدخوؿ ، من غير أف يدخل معو ش

8 َتى ٜهٕٛ ايعًِ َفٝدا ؟ َٚتى ٜهٕٛ قازا ؟ 

   مراض ، وحل مشكالت عندما يستخدمو اإلنساف لتعمير الدنيا ، وازدىار الصناعة وعالج األ االعلم مفيدً يكوف
 الحروب والقتاؿ والتخريب والتدمير ىإذا استخدمو اإلنساف ف االعلم ضارً الناس ، وتقدـ البشرية ، ويكوف 

9 ايرى غاٖدٙ ) عكًة األؾبع ( ٚأخت٘ داخٌ املدٜٓة ؟ َٚاذا نإ ٜفعٌ ؟ َٔ 

  نوا يقومػوف بتجربػة لتوليػد الكهربػاء ، وكػاف شاىد ) عقلة األصبع ( وأختو عالمػا كبيػرا ومعػو ثالثػة مػن مسػاعديو ، وكػا
أماـ العالم جهازا كبيرا يمتد من سطح الماء حتى أعماؽ البحر ، فالماء الدافئ يدخل إلى الجهػاز مػن سػطح البحػر 

درجػات الحػرارة بػين المػاء البػارد والمػاء الػدافئ ، يسػػتخدـ  ى، والمػاء البػارد يػدخل إليػو مػن قػاع البحػر ، والفػرؽ فػػ
 محرؾ يولد الكهرباءإلدارة 

11  اذنس بعكٗا ؟ 0اضتطاع اإلْطإ إٔ ٜٛيد ايهٗسباء بطسم نجرية 

  استطاع اإلنساف أف يولد الكهرباء بها :  ىمن الطرؽ الت 
 0استخداـ المراوح الهوائية الكبيرة  -  ستغالؿ مساقط المياه والشالالت ا -
 استغالؿ الطاقة الشمسية -        

11  عٔ ايهٗسباء ؟َاذا تعسف 

  كل مكاف حوؿ   ىأف الكهرباء طاقة نظيفة ال تلوث البيئة كالبتروؿ ، وىى طاقة متوافرة   ألف البحار موجودة ف
 اإلنساف والدوؿ

12 قاهلا فٝٗا ؟ ى" جيب إٔ ٜتعًِ اإلْطإ َٔ جتازب٘ "  َٔ قائٌ ٖرٙ ايعبازة ؟ َٚا املٓاضبة ايت 

   األصبع ( ، وقالها عندما اضطربت المياه اضطرابا شديدا فخاؼ ) عقلة األصبع ( أف قائل ىذه العبارة ىو ) عقلة
 ( وسط الماء ، كما حدث من قبل ىتضيع منو أختو ) أمان

13 َا َعٓى " ال ًٜدغ املؤَٔ َٔ دشس َستني " ؟ 

  نفس المشكلة مرتين ، فيجب عليو الحذر ىمعناىا أف اإلنساف المؤمن ال يقع ف 
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14  غاٖد ) عكًة األؾبع ( ٚأخت٘ بعد إٔ ٖدأت املٝاٙ ؟َاذا 

  صيد اإلسفنج ىشاىد أحد الغواصين يرتدى مالبس غريبة ، ويعمل ف 

15 َاذا نإ ٜستدى ايػٛاف ؟ 

  بو نافذة زجاجية ، يرى منها ما حولو تحت  ىكاف الغواص يرتدى مالبس كاملة من المطاط ، لها رأس حديد ،
أنبوبة من المطاط تمتد إلى سطح الماء ، لتوصل الهواء إلى  ىن ىذا الرأس الحديدسطح الماء ، وتخرج م

 كيس  ىالغواص   ليتنفس ، وفى يده خطاؼ لو ثالثة فروع ، ينتزع بو اإلسفنج من قاع البحر ، ويضعو ف
16 ْ( إىل نٝظ اإلضفٓر ؟ ىنٝف ٚؾًت ) أَا 

  قاع البحر ، وعندما مدت يدىا  ىقطعة إسفنج كبيرة ف ( إلى كيس اإلسفنج ،حيث اقتربت من ىوصلت ) أمان
 الكيس ى( فوضعها الغواص ف ىتتحسسها ، نزؿ فوقها خطاؼ الغواص ، فانتزع قطعة اإلسفنج ، ومعها ) أمان

17 ملاذا فػًت ستاٚية ) عكًة األؾبع ( يًتفاِٖ َع ايػٛاف ؟ 

  يلبسو ىالعجيب الذ ىخل الرأس الحديدالغواص ، دا ىألف صوت ) عقلة األصبع ( لم يصل إلى أذن 
18 َاذا قسز ) عكًة األؾبع ( عٓدَا مل جيد فائدة َٔ ايهالّ َع ايػٛاف ؟ 

  ىكيس اإلسفنج ، فأخذ يتسلق أنبوبة المطاط الت  ى( ف ىقرر أف يصعد إلى سطح الماء ليبحث عن أختو ) أمان 
رقا صغيرا فيو بعض الرجاؿ ، وأكواـ من ، حتى وصل إلى السطح ، فوجد زو  ىتخرج من الرأس الحديد

 اإلسفنج

19 نٝف عجس ) عكًة األؾبع ( عًى أخت٘ ؟ 

  ( تصعد على أنبوبة المطاط ىعثر ) عقلة األصبع ( على أختو ، عندما رأى ) أمان 
   

  
 

 

 

 معناها الكممة معناها الكممة
 نعاوف ونساعد نغيث يظهر يبدو

 مضت وأسرعت فعتاند المضطر المستغيث الملهوؼ
 ىنادت بصوت عال صاحت كبير الحجم  ىحيواف مائ الحوت
 يتكلموف تحدثوفي اندىشت تعجبت
 مملوء عامر طرؼ حافة
 أعجب أغرب ال أعرؼ ال أدرى
 أراد شاء مع شريكو ىيتبادؿ الرأ يتشاور
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 كثيرا جزيال رأى شاىد
 يناـ يرقد ثبت استقر
 تحركو تهزه مخدة وسادة
 حضرت جئت لين رفق
 يقص يحكى تستيقظ تصحو

 
 

 
 
 

 مجعها الكممة مجعها الكممة مجعها الكممة
 أنابيب أنبوبة صيادوف صياد الغواصين الغواص
 مساعدات مساعدة أخطار خطر مساكين مسكين
 أشياء ءىش أطواؿ طوؿ الملهوفين الملهوؼ
 أنواع نوع الزوارؽ الزورؽ عجائب عجيب
 حواؼ حافة ياءأذك ذكى الدالفين الدلفين
 األكواف الكوف عامروف عامر عوالم عالم
 األصوات الصوت دىشات دىشة زمالء زميل
 صناديق صندوؽ أيد يد الحقائق الحقيقة
 أحواؿ حاؿ أعمار عمر قصص قصة
 أوقات وقت بيوت بيت فرص فرصة
 األوطاف الوطن أراض أرض أباء أب
 جوانب جانب جنوب جنب اىتزازات اىتزازة
 طريات طرية وسائد وسادة أحجار جرح

 نفوس أو أنفس نفس فرش فراش أصوات صوت
 أحالـ حلم جميالت جميلة مرات مرة
 أسرار سر حيتاف حوت أعشاب عشب

 مضادها الكممة مضادها الكممة مضادها الكممة
 ال نعم يسكت يتكلم بعد قبل
 أفلت أمسك نقصت زادت الباطل الحقيقة
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1 َا ضبب تعسض ايػٛاف يًدطس ؟ 

   توصل إليو الهواء قد انقطعت ىف أنبوبة المطاط النسبب تعرض الغواص للخطر ، أ 
2 ْٚعكًة اإلؾبع عٓدَا زأٜا ايػٛاف ٜػسم ؟ ىَاذا قايت أَا 

   خطر ويحتاج لمساعدة ويجب  ىقاؿ عقلة اإلصبع : أنو فمسكين ىذا الغواص يبدو أنو سيغرؽ و :  ىقالت أمان
 أف نساعده

3  ٚملاذا ؟ٌٖ ضاعد ) عكًة اإلؾبع ( ٚأخت٘ ايػٛاف ؟ 

   لم يساعد )عقلة اإلصبع ( وأختو الغواص وذلك ألف الحيتاف أنقذت الغواص .ال 

 تعيسة سعيدة قليال كثيرا تحت فوؽ
 نذىب نرجع االختالؼ االتفاؽ الحضور االنصراؼ
 منخفضة عالية ضعيفة شديدة يكره يحب
 أمن خطر السطح القاع أعلى أسفل
 أبطأت اندفعت اختفى ظهر ببطء بسرعة
 غبى ذكى تخفض ترفع تدافع تهاجم
 تكشفو تغطيو يخرب ويدمر يعمر خرب عامر
 شدة رفق ائقالحق األحالـ يابسة طرية
 تعبساف أو تكشراف تبتسماف بطنو ظهره أغلق فتح
 ال نعم يسكت يتكلم بعد قبل
 أفلت أمسك نقصت زادت الباطل الحقيقة
 تعيسة سعيدة قليال كثيرا تحت فوؽ

 نذىب نرجع االختالؼ االتفاؽ الحضور االنصراؼ
 منخفضة عالية ضعيفة شديدة يكره يحب
 أمن طرخ السطح القاع أعلى أسفل
 أبطأت اندفعت اختفى ظهر ببطء بسرعة
 غبى ذكى تخفض ترفع تدافع تهاجم
 تكشفو تغطيو يخرب ويدمر يعمر خرب عامر
 شدة رفق الحقائق األحالـ يابسة طرية
 تعبساف أو تكشراف تبتسماف بطنو ظهره أغلق فتح
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4 ملاذا أْكرت اذتٝتإ ايػٛاف ؟ ٚعالّ ٜدٍ ذيو ؟ 

   ويدؿ ذلك على أنها نوع من الدالفين ذكى ، ألهمو ا  معاونة  حيتاف الغواص ، ألنها وجدتو يغرؽأنقذت ال
 ى قدرة ا  ، وحب الدالفين لإلنسافاإلنساف ، وىذا دليل عل

5 َاذا تعسف عٔ اذتٝتإ ايجايجة ) ايدالفني ( ؟ 

    يحب اإلنساف ويلعب مع األطفاؿ ىذك ىالدلفين حيواف بحر 
6 مب نافئ شَالء ايػٛاف ايدالفني ؟ 
   لزورؽكانت با  ىالزورؽ كافأ الدالفين ، فألقى إليها بعض األسماؾ الت ىأحد زمالء الغواص ف 
7 أٜٔ ٚقف ) عكًة اإلؾبع ( ٚأخت٘ ؟ َٚاذا قاال ؟ 

  إف عالم البحار عامر بالعجائب والغرائب  ىقالت أمانو  حافة الزورؽ ىكاف عقلة اإلصبع وأختو يقفاف عل :
اإلنساف  ىأعط ىوالحمد   القدير الذ ىقاؿ عقلة اإلصبع : نعم يا أمانفواألسرار فسبحاف ا  الخالؽ العليم 

 العقل والتفكير ليعمر ىذا العالم
8 اهلل اإلْطإ ايعكٌ ٚايتفهري ؟ ىملاذا أعط 

  ا  اإلنساف العقل والتفكير ليعمر ىذا العالم الكبير ىأعط 

9 َا ضبب سرية غعبإ ؟ 

  سبب حيرة شعباف أنو يسمع صوت شخص يتكلم لكنو ال يعرؼ مصدره 
11 ًضعفإ ٚغعبإ ؟ ىَٔ قطع اذترية ع 

  للحيرة يا  ىسعفاف وشعباف ىو عقلة اإلصبع إذ تدخل قائال أنت يا سعفاف ويا شعباف ال داع ىقطع الحيرة عل ىالذ
 ىأمان ىإخواف فأنا عقلة اإلصبع وىذه أخت

11 إىل َٔ حتدخ )عكًة اإلؾبع ( ٚأخت٘ ؟ 
  تحدثا إلى ) سعفاف ( و ) شعباف ( الصياداف على الزورؽ 

12 اإلؾبع يػعبإ ٚضعفإ ؟ َٚاذا نإ زدُٖا ؟ عكًة ىَاذا سه 

  ىش سعفاف وشعباف وقاؿ دُ فأعماؽ البحار  ىف ىعقلة اإلصبع لشعباف وسعفاف قصة مغامرتو ىو وأختو أمان ىحك
 " ىء سمعتو طوؿ عمر ى" بينما شعباف قاؿ : " ىذا أعجب ش ىحيات ىء رأيتو فىسعفاف : " ىذا أغرب ش

13  االْؿساف ؟ ىاإلؾبع ( ٚأخت٘ فملاذا أضتأذٕ ) عكًة 

  أعماؽ البحار ىكمال مغامرتهما فياالنصراؼ ل ىاستأذف ) عقلة اإلصبع ( وأختو ف 
 
14 ْٚملاذا ؟ ( عًى إنُاٍ املػاَسة ؟ ىٌٖ ٚافكت ) أَا 

  كانت تريد العودة إلى المنزؿألنها  ،  أمانى على إكماؿ الرحلةلم توافق .ال 
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15 ًناء ؟ايػس ىَا ايٛادب ع 

  ء بينهم باالتفاؽىالشركاء أف يكوف كل ش ىالواجب عل 
 
16 سدخ عًى فذأة ؟ ىَا اير 

   اىتز الزورؽ اىتزازة شديدة ، عندما مرت تحتو موجة عالية  ، ففقد ) عقلة األصبع ( وأختو توازنهما فتدحرجا من
 قاع البحر ىالبحر  إلى أسفل حتى استقرا ف ىعلى الصندوؽ وسقطا ف

17 ايبشس ؟ ىأٜٔ ٚدد ) عكًة األؾبع ( ْفط٘ بعد ضكٛط٘ ف 

  قاع البحر ، والمياه تغطيو ، وتحيط بو  ىالبحر ، يرقد على جنبو ف ىوجد ) عقلة األصبع ( نفسو بعد سقوطو ف
 من كل جانب ، وتحت رأسو حجر كأنو وسادة ، تغطيها مادة خضراء طرية

18 ًى ايفساؽ ايعذٝب ؟َٔ مسع ) عكًة األؾبع ( ٖٚٛ ٜتكًب ع 

  ( تتكلم ، وأختو ) منى ( ترد عليها ىسمع أختو ) أمان 

19 أدٖؼ ) عكًة األؾبع ( ؟ ىَا اير 

  فكيف 00البيت  ىالمغامرة ، ولكن ) منى ( تركها ف ى( شريكتو ف ىأدىش ) عقلة األصبع ( أف ) أمان ىالذ
 والمغامرة ستزداد حالوة وجماال جاءت إلى قاع البحر ، ولكنو فرح أنهم أصبحوا ثالثة ،

21 ٜد َٔ ناْت تٗص ) عكًة األؾبع ( ؟ ٚملاذا ؟ 

  وكانت تريد أف توقظو من النـو0كانت تهز ) أسامة (    ىالت ىيد ) منى ( ى 
21 املػاَسة ؟ ىٌٖ اغرتى ؾاسب ايٝد ف 

  المغامرة ىال لم يشترؾ صاحب اليد ف 

22 َة ( ؟انتػفٗا ) أضا ىَا اذتكٝكة ايت 

  أعماؽ البحار من نسج خيالو ىاكتشفها ) أسامة ( أنو كاف يحلم حلما طويال ، وكل ما رآه ف ىالحقيقة الت 
  


